
 
 

               ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที ่๖ /๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที ่๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ห้องประชุม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ 

 --------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที ่๕/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕   

ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
 -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน เรื่อง ระบบกระจายสัญญาณภาพและ

เสียงไร้สาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 
Training Room ๔  (โดยอาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต) 

๔.๒ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน การจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe 
Creative Cloud จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด (โดยอาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต) 

๔.๓ รายงานความคืบหน้าตารางก าหนดการโครงการอบรมให้ความรู้สารสนเทศ
กับบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
๒๕๖๕ (โดยอาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต) 

๔.๔ รายงานการปรับลดเงินนอกงบประมาณจ าแนกตามกิจกรรมและหมวด
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒ รายการ (โดยนางสาว
วาสนา  แสงพรหม) 

๔.๕ การของบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ (โดยนางสาววาสนา  แสงพรหม) 

๔.๖ การจดัซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) (โดยนางสาวกฤษณา  อยู่พวง) 

๔.๗ รายงานความคืบหน้าการจัดท าหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทาในโครงการ
ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) (โดยว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี) 

๔.๘ รายงานความคืบหน้าโครงการจัดท าวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี  
(โดยว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี) 



 
 

๔.๙ รายงานรอบ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๕ และติดตามผล
การด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๕ (โดยนางชนิดา  ชิราพกฤษ์) 

๔.๑๐ รายงานผลความก้าวหน้า ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ 
– พฤษภาคม ๒๕๖๕ และติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๕) 
ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ๑.๘.๓ จ านวนระบบ
บริหารจัดการ ส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙) ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ ร้อยละ
ความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (โดยนางชนิดา  ชิราพกฤษ์) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๕.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕  

ณ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๕) (โดยนางสาววาสนา  
แสงพรหม) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)          

 

 

 

 

 



๑ 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ห้องประชุม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ 

----------------------------------------- 
 
เริ่มประชุมเวลา ................................................... 
 

ประธานที่ประชุม .................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ : เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
 
 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 ๒.๑ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ทีป่ระชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้รายงานการประชุม  

............................................................................................................................. ...................................................
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............................................................................................................... .................................................................
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............................................................................................................................................ ....................................

............................................................................................... .................................................................................
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............................................................................... .................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................... .................................................................................................................

............................................................................................................................................... .................................

................................................................................................................ ............................................................... 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
…………………………………...……………………………....…………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
……………...………………………….....................……....................……………………. (รายงานการประชุมแนบท้ายวาระ)



๓ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๓  

 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที ่๕/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ห้องประชุม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ 

 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย  ประธาน 
๒. อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต กรรมการ 
๓. อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.กันยพัชร ์  ธนกุลวุฒิโรจน ์ กรรมการ 
๕. นางสิริพร   ป้อมจัตุรัส กรรมการ 
๖. นายอโณทัย  อรุณเรือง กรรมการ 
๗. นางชนิดา   ชิราพฤกษ์ กรรมการ 
๘. นายอัครเดช    สินแต่ง  กรรมการ 
๙. นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข  กรรมการ 
๑๐. นางสาวกฤษณา  อยู่พวง  กรรมการ 
๑๑. ว่าที ่ร.ต.หญิงนิธิมา แก้วมณี  กรรมการ 
๑๒. นายธเนตร  มะนิก  กรรมการ 
๑๓. นางสาวสมใจ  อินทรวารี กรรมการ 
๑๔. นางสาวนุชจร ี  เกตุสุวรรณ์ กรรมการ 
๑๕. นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวโสพิชญ์  สุขเจริญ 
๒. นางสาวชนะกานต์  พงศาสนองกุล 
๓. นางสาววาสนา  แสงพรหม 
๔. นางสาวรักชนก  รัตนะ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
 
 
 
 
 



๔ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๔  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดจ้ัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ (กรณีใช้
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย) ในส่วนของส านักวิทยบริการฯ ใช้พ้ืนที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       
หักเข้ามหาวิทยาลัย ๒๑% หักเข้าหน่วยงาน ๑% หักเข้าส านักทรัพยสินและรายได้ ๑% รวมเป็น ๒๓% 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

๑.๒ ข้อมูลภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ให้หน่วยงานส ารวจและส่งภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

๑.๓ การปรับแก้อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ปรับแก้ อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ "เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ" 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานในศาสตร์หรือวิชาชีพมีทักษะ
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถประยุกต์ใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ถนัดวิชาการ หมายถึง บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์สาขาวิชา และความรู้ทาง
วิชาการท่ัวไป 

ช านาญการคิด หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถถ่ายทอดความรู้
ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา 

 

 



๕ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๕  

 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งท า
ความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เลขานุการที่ประชุมน าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดประชุมออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Google Meet  

 คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานผลการโอนงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑ รายการ 

นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จ านวน ๑ รายการ และผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เดือนเมษายน  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕  ดังนี้ 

๑. โอนงบประมาณการปรับปรุงชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ ให้เป็น SSRU Digital Library เพ่ือให้
เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน Flag Ship หรือ Agenda ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากยอดงบประมาณ
เดิมที่มี ๒,๙๘๕,๘๐๐ บาท จึงขอโอนงบประมาณเพ่ิม ๘,๐๑๔,๒๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มีมติเห็นควรให้หน่วยงานทบทวนตรวจสอบงบประมาณ เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลงจ าเป็นต้องปรับ
งบประมาณลง ซึ่งอาจมีผลกระทบกับการด าเนินการ เรื่องดังกล่าวและหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารในกรณี
ที่ด าเนินการเป็นเชิงนโยบาย เพื่อมหาวิทยาลัยต้องจัดหางบประมาณสนับสนุน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้น าเรียนปรึกษากับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จากการประชุมดังกล่าว โดยมีข้อสรุปดังนี้ 

๑. ให้มีการด าเนินงานปรับปรุงชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้งบประมาณในการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจ านวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยดิจิทัล และแผนการ
ด าเนินงาน Flag Ship หรือ Agenda ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการของนักศึกษา และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 



๖ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๖  

 

๒. และจากมติประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนเมษายน ๒๕๖๕) เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง และหากมีความจ าเป็นต้องปรับ
ลดงบประมาณลงตามที่กองนโยบายและแผนได้ทบทวนงบประมาณฯ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
เตรียมการจัดสรร ทบทวนปรับลด/ตัดรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวด
รายการอ่ืนๆ ส าหรับเตรียมการปรับลดงบประมาณ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

๔.๒ รายงานรอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕) และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๘ เดือน (เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 

นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า รายงาน
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
เมษายน ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ านวน ๑๓ ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายระดับหน่วยงานเจ้าภาพจ านวน ๒ 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ๑) ตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล  (๙) และ๒) ตัวชี้วัด
ที่ ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๐๐ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุตาม
ตัวชี้วัด จ านวน  ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ และ และตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๘ ตัวชี้วัด      
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ และในการนี้ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จึงขอติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๘ เดือน (พฤษภาคม ๒๕๖๕) ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
รายงานภายในวันที่  ๒๐ ของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕   ส าหรับตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๘ ตัวชี้วัด ดัง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 



๗ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๗  

 

 
 
หมายเหตุ*** ส าหรับตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการและผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย รอบ ๘-๑๒ เดือน(เมษายน-

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ) 
               ตัวชี้วัดที่ ๑.๗.๑ ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย(๗) 
ตามท่ี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและลดขั้นตอนการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๙๐ และได้ด าเนินการถ่ายทอด
แผนการด าเนินงานตามนโยบาย (แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่
บุคลากรในหน่วยงาน  

จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของ หน่วยงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เมษายน ๒๕๖๕) รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



๘ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๘  

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของ หน่วยงาน ระบุหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เมษายน ๒๕๖๕) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๘.๑ ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- เมษายน ๒๕๖๕) 
จากการรายงานของส านักงานผู้อ านวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการ ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่าไม่มีข้อร้องเรียนจากช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ   และขอติดตามรอบ ๘ เดือน 



๙ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๙  

 

(พฤษภาคม ๒๕๖๕) ว่าทั้ง ๒ ศูนย์ และส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้อ
ร้องเรียนหรือไม่ จึงขอให้หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งรายงานต่อที่ประชุม 
ดังกล่าว 

               ตัวชี้วัดที่ ๑.๘.๒ ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

 การด าเนินการในรอบ ๑- ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- เมษายน ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยประกาศนโยบาย และขอให้บุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 
---------------------------------------------------------------------- 

ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ 
และมีมติให้มีการประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยก าหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่าง 
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอ่ืน นั้น 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 
มาตรการประหยัดพลังงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติของบุคลากร ดังนี้ 
  มาตรการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง 

 ๑. ก าหนดเวลาเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นเฉพาะเวลาที่ 
มีผู้ปฏิบัติหน้าที่และปิดเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว 

 ๒. ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาพักกลางวัน (๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) ควรเปิดเฉพาะที่มีความ 
จ า เป็นเท่านั้น) 

 ๓. ลดการใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณทางเดิน หรือจุดที่มีแสงสว่างจากธรรมชาติ 
 ๔. ไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน เปิด-ปิด เวลา ๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น. หรือค านึงถึงความเหมาะ 

สมตามฤดูกาล 
 มาตรการด้านเครื่องปรับอากาศ 
 ๑. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕- ๒๖ องศาสเซลเซียส ในบริเวณพ้ืนที่ท า งานทั่วไป 
 ๒. การเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม ให้เปิดก่อนการประชุมไม่เกิน ๑๕ นาที 
 มาตรการด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 ๑. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า และถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน 
 ๒. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๐ นาที 
 ๓. ตรวจทานความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ เพื่อประหยัดกระดาษและพลังงาน 
 ๔. ปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด เช่น เครื่องส ารองไฟฟ้า เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น 

ทุกครั้งหลังเลิกใช้งานและหลังเลิกงาน 



๑๐ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๑๐  

 

 ๕. ควรใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายเชื่อมโยงการท า งาน (Network Printer                   
จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๑๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๑๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 1 2 3 4 5
ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน คะแนนเฉล่ีย

ถ่วงน  าหนัก
ผลการด าเนินงาน คะแนน คะแนนเฉล่ียถ่วง

น  าหนัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 11.25 2.5556 2.8680

1.5.2 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวชิำกำรท่ีเข้ำสู่

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

คน 13.16 1 1.45 1 - - - - 1 4 5.0000 0.3519 7 5.0000 0.3519 100.00 ใช้ผลกำรยืนยันจำกหน่วยงำนเจำ้ภำพ

1.5.3 ร้อยละของบุคลำกรท่ีผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน

ภำษำอังกฤษของมหำวทิยำลัย

ร้อยละ 89.74 72.00 1.45 4.00 56.00 60.00 64.00 68.00 72.00 100.00 5.0000 0.3519 100.00 5.0000 0.3519 100.00 ใช้ผลยืนยันจำกหน่วยงำนเจำ้ภำพ

1.6 มหำวทิยำลัยผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ : ITA

1.6.1 ร้อยละกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ผ่ำน

หน้ำเวบ็ไซต์ของหน่วยงำน

ร้อยละ 91.46 100.00 1.45 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 39.53 1.0000 0.0704 88.37 2.6740 0.1882 88.37 -

1.7 บุคลำกรทุกระดับรับรู้

และมีส่วนร่วมในกำร

ขับเคล่ือนมหำวทิยำลัยตำม

ทิศทำงท่ีก ำหนดไว้

1.7.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดทิศ

ทำงกำรพัฒนำมหำวทิยำลัย 
(7)

ร้อยละ 91.66 100.00 2.00 20.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 50.00 2.5000 0.2427 50.00 2.5000 0.2427 50.00 ผลประเมินตรงกัน

1.8.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรข้อร้องเรียน

เก่ียวกับอำคำรสถำนท่ี ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวกตำมพันธกิจของมหำวทิยำลัย

ร้อยละ 13.16 90.00 1.45 10.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 75.00 3.0000 0.2112 87.50 4.7500 0.3343 97.22 0

1.8.2 ร้อยละของกำรประหยัดงบประมำณจำกกำร

ใช้ไฟฟ้ำและน้ ำเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ

ร้อยละ 28.57 5.00 5.00

ระดับหน่วยงาน (กรณีหน่วยงานท่ีไม่

มิเตอร์ของตัวเอง)

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรมำตรกำร

ประหยัดพลังงำน

ร้อยละ 100.00 1.45 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 N/A 1.0000 0.0704 0.00 0.0000 0.0000 0.00 -

1.8.3 จ ำนวนระบบบริหำรจัดกำรส ำหรับ

มหำวทิยำลัยดิจทัิล (8)

ระบบ 2 2.00 1 - - - 1 2 1.00 1.0000 0.0971 N/A 1.0000 0.0971 N/A ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนพบวำ่มี 1 ระบบ คือ Digital Transcript ท่ีด ำเนินกำรเสร็จ

เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน2.00 5.0000 5.0000

2.1 (2.6) ส ำนักวทิยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถ

บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้

ในกำรปฏิบัติตำมภำรกิจ

2.6.1 เงินรำยได้จำกกำรบริกำรวชิำกำร เป็นท่ี

ปรึกษำ 
(10)

บำท  -  - -          500,000 2 100,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 24956500.00 5.0000 0.4854 24956500.00 5.0000 0.4854 100.00 ใช้ผลยืนยันจำกหน่วยงำนเจำ้ภำพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 6.35 3.8167 3.5883

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชำติและ

นำนำชำติ

3.1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดอันดับ

มหำวทิยำลัย 
(12)

ร้อยละ 100.00 80.00 2.00 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 71.43 4.1430 0.4022 71.43 4.1430 0.4022 89.29 -

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำและเกิด

ควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับ

มหำวทิยำลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ำยท่ีมีผลผลิตร่วมกันและ

เป็นประโยชน์ต่อมหำวทิยำลัย

ร้อยละ 100.00 90.00 1.45 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 100.00 5.0000 0.3519 100.00 5.0000 0.3519 100.00 0

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ำยควำมร่วมมือในประเทศ

ท่ีมีกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ 100.00 1.45 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 5.0000 0.3519 100.00 5.0000 0.3519 100.00 0

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงควำมร่วมมือในประเทศท่ีมี

กำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเน่ือง

ร้อยละ 80.00 1.45 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 N/A 1.0000 0.0704 0.00 0.0000 0.0000 0.00 ส ำนักวทิยบรกำรด ำเนินกำรในไตรมำสท่ี 3 โครงกำรห้องสมุดมนุษย์

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ 1.00 1.0000 1.0000

3.1 (3.1) ส ำนักวทิยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชำติและ

นำนำชำติ

3.1.1 (S) ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม

แนวทำงตัวช้ีวดั ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนกำรจัด

อันดับมหำวทิยำลัย

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

100.00 5 1.00 1 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0485 N/A 1.0000 0.0485 N/A อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรตลอดปีงบประมำณ

หมำยเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวดัท่ีส ำคัญ   20.60 3.1061 3.2063

ผลการยืนยัน ร้อยละ
ความก้าวหน้า

หมายเหตุ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 7 เดือน)

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมาย น้ าหนัก

ช่วงปรับ

เกณฑ์การ

ให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิตนเอง

1.5 บุคลำกรมีคุณภำพสูง ท้ัง

ควำมรู้ ทักษะและทัศนคติใน

กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.8 มหำวทิยำลัยมีกำรบริหำร

จัดกำรอำคำรสถำนท่ี และส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวกท่ีรองรับ

กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจได้

อย่ำงครบถ้วนและเกิดควำม

ประหยัดงบประมำณ รวมถึงมี

การบริหารจัดการดัวย

ระบบดิจิทัล

3.3 (3.6) ส ำนักวทิยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศมี

กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม

ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยใน

ประเทศและท้องถ่ิน    



๑๓ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๑๓  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 



๑๔ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๑๔  

 

 ๔.๓ รายงานผลความก้าวหน้า ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
เมษายน ๒๕๖๕)  และติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบ ๘ เดือน (พฤษภาคม ๒๕๖๕) ระดับหน่วยงานเจ้าภาพจ านวน ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ จ านวนระบบ
บริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล  (๙) ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แนวทางตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า ตามที่ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙) ให้กับทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

   แผนพัฒนาระบบ Payment Online (ระบบการจ่ายค่าเทอม และบริการด้านการศึกษา
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการด าเนินงานตามแผน พัฒนาระบบการรับช าระเงิน
ต่างๆ  Payment Online ผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และ QR Code (SmartPay) 

 - สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนและค่ารับสมัคร ผ่านระบบ Bill Payment จากธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาติ ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์และเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้
 - สามารถรับช าระเงินค่าลงทะเบียนและรับสมัคร ที่น าเข้าจากระบบ Bill Payment ได ้
 - สามารถรับช าระผ่านเคาน์เตอร์ได ้
 - สามารถรับช าระเงินผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต และ QR Code ของธนาคารได้ 
 - สามารถสร้างใบส าคัญรับเงินโดยเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรมได้ เรียบร้อย 
 แผนพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับระบบ
การจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล) 
 ในรอบ ๗ เดือน (เมษายน ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับ Digital Transcript ตามแผนด าเนินงานดังนี้ 
 ๑.๑ แผนการด าเนินงานโครงการ 
 ๑.๒ แผนการด าเนินงานพัฒนาระบบ 
 ๑.๓ แผนการทดสอบ 
 ๑.๔ แผนการอบรมผู้ใช้งาน 
 ในรอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- เมษายน ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนินงานตามแผนเรียบร้อย  
 
 
 
 



๑๕ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๑๕  

 

  
  
   ตัวช้ีวัด ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ร้อยละ
ความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

 
 

ในรอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการระดับ
หน่วยงาน จ านวน ๗ ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน ๕ ตัวชี้วัด และเหลืออีก ๒ ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๔  จ านวนหน้าเพจของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/ส านัก (Webometrics) 
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ จ านวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงาน (Webometrics) 
   ส าหรับผลการด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัยในรอบ ๑-๗ เดือน (ตลุาคม ๒๕๖๔ – เมษายน 
๒๕๖๕)  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด (กิจกรรมย่อย) ระดับคะแนน N/A (ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ) จ านวน ๙ ตัวชีว้ัด และบรรลุตามเป้าหมาย จ านวน ๕  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๖ และ
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๔ และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้รายงานผ่านผู้บริหารหน่วยงานทุกคณะ วิทยาลัย ศูนย์ส านักฯ สถาบันฯ หน่วยตรวจสอบภายในและโรงเรียนสาธิต 
ตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทุกเดือนและมีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานกับ
หน่วยงานที่รับมอบหมายตัวชี้วัดทุกเดือน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือทราบ  



๑๖ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๑๖  

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (8) 
 

 
 
ด าเนินการระบบเชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับระบบการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล) 

 
 
 



๑๗ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๑๗  

 

วชี้วัด ๓.๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  ด้านที่ ๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๑๘ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๑๘  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 



๑๙ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๑๙  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ 
๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕) 

 นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณที่ได้จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ เป็นจ านวน ๓๗,๒๒๕,๒๘๐ 
บาท และมีการปรับเพ่ิมเงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑ เป็นจ านวน ๙,๙๗๑,๑๕๐ บาท และโอน
งบประมาณระหว่างปีงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท จึงเหลืองบประมาณที่ได้บริหาร เป็นจ านวน
ทั้งสิ้น ๔๖,๙๔๐,๔๓๐ บาท 

 ดังนั้น ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้ติดตามและให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศรายงานผลการใช้จ่ายและผลการปฏิบัติงานเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕) ให้กับมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ดังนั้น ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ พิจารณาผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
๑. งบประมาณเงินรายได้ 

รายการ จ านวนเงิน 
งบประมาณท่ีได้บริหาร ๔๖,๙๔๐,๔๓๐.๐๐ 

เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๑,๘๑๐,๑๑๔.๙๐ 
ผูกพันงบประมาณ ๑๑,๕๕๘,๖๗๓.๖๖ 

งบประมาณคงเหลือ ๒๓,๕๗๑,๖๔๐.๔๔ 

  ข้อมูล Update จากระบบ ERP วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

   รวมทั้งพิจารณาการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของส านัก และน าข้อมูลจากการรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
ในการพัฒนาส านักต่อไป ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในส านักฯ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามแผนที่ก าหนดไว้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องของการ
เบิกจ่ายที่เกิดขึ้นหรือไม่เป็นไปตามแผน ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการเบิกจ่ายให้แก่
คณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารส านักฯ จะได้ช่วยกันพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ท า
ให้การเบิกจ่ายล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพิจารณา 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ร่วมกันพิจารณา
เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม – 
เมษายน ๒๕๖๕) 



๒๐ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๒๐  

 

๕.๒ การปรับปรุงพื้นที่และระบบสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

 อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย  ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการ แจ้งว่า ตามท่ี ศูนย์
วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่และระบบสนับสนุนการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการของนักศึกษา และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย  โดยมี
รายละเอียดรูปแบบการปรับปรุงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Co-Working Space และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องสมุดบริเวณ ชั้นลอย (อาคาร ๓๒) และรายการครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 

๑. เฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูป 

๒. งานก่อสร้าง 

    ๒.๑ งานรื้อถอน 

    ๒.๒ เฟอร์นิเจอร์สั่งผลิต 

    ๒.๓ งานตกแต่งภายในทั่วไป 

    ๒.๔ งานระบบไฟฟ้าและงานระบบสายสัญญาณเครือข่าย 

จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพิจารณา 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ร่วมกันพิจารณา
เห็นชอบการปรับปรุงชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีมติให้เพ่ิมเติมจาก
แบบการปรับปรุงเดิมโดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. จอ LED ส าหรับแสดงภาพบริเวณโถงบันไดทางข้ึนชั้นลอย 

๒. ตู้ยืมคืนอัตโนมัติ (ย้ายต าแหน่งที่ตั้ง) 

๓. เพ่ิมตู้หนังสือและชั้นหนังสืออัตโนมัติ จ านวน ๑ ตู้ 

๔. เพ่ิมจอ Directory Map จ านวน ๑ 

๕. ตู้สืบค้นฝังไว้ที่เสาที่นั่ง จ านวน ๓ จุด 

๖. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์กันขโมยที่ประตูทางออก 

   โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุง จ านวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 

 



๒๑ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ หนา้ ๒๑  

 

 ๕.๓ ความร่วมมือเครือข่าย (MOU/MOA) 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพแจ้งว่า ตามที่
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีแนวทางจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสมาคมอีเลิร์นนิ่ง
แห่งประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและความร่วมมือกับ
เครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพิจารณา  

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : พิจารณาเห็นชอบ
ความร่วมมือเครือข่าย (MOU/MOA) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

 
 
 
       (นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล)  

             ผู้บันทึกการประชุม  
 
 
 

          (นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส) 
                                                     ผู้ตรวจสรุปรายงานการประชุม  



๒๒ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องสืบเนื่อง  
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน เรื่อง ระบบกระจายสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้อง Training Room ๔) 

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้อง Training Room ๔) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ (คืบหน้าประมาณ ๗๐%)  
จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
..............................................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ)  

 



๒๓ 
 

 

 ๔.๒ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน การจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative 
Cloud จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด 

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud 
จ านวน ๑.๐๐๐ ชุด เรียบร้อยแล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานการใช้ซอฟต์แวร์ Adobe มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศก าลังด าเนินการจัดสรรลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative 
Cloud ให้แต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม และจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดต่อไป จึงขอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
..............................................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ)  



๒๔ 
 

 

 ๔.๓ รายงานความคืบหน้าตารางก าหนดการโครงการอบรมให้ความรู้สารสนเทศกับ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
สารสนเทศกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าและต่อเนื่อง ดังนั้นทางศูนย์เทคโนยีสารสนเทศจึงสรุปแผนการ
อบรม และรายงานความคืบหน้าการจัดโครงการในแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
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..............................................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ)  
 



๒๕ 
 

 

 
 

ตารางก าหนดการโครงการอบรมให้ความรู้สารสนเทศกับบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ช่วงเวลาการจัด
อบรม 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

สถานะ 

๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

โครงการอบรมการใช้งานระบบ e-office 
และการใช้งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเบื้องต้น 

จรูญพันธ์,ณัฐ,  
วราภรณ์ 

ด าเนินการแล้ว 

๑๖ และ ๒๓ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

อบรมการใช้โปรแกรม Moodle V.3.11.1 
- จัดอบรมวันละ ๒ รอบๆ ละ ๒๕ คน 

อ.อภิรักษ์,อัครเดช, 
สุธาสิน ี

ด าเนินการแล้ว 

๑๔ และ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

อบรมการใช้โปรแกรม Moodle V.3.11.1 
- - จัดอบรมวันละ ๒ รอบๆ ละ ๒๕ คน 

อ.อภิรักษ์,อัครเดช, 
สุธาสิน ี

ด าเนินการแล้ว 

๑๒ และ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Canva 
เพ่ือการออกแบบประชาสัมพันธ์ 
- จัดอบรมวันละ ๒ รอบๆ ละ ๒๕ คน 

ผศ.ดร.ขวัญใจ,  
อ.อภิรักษ์ 

ด าเนินการแล้ว 

๑๕ และ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

1. โครงการอบรม Google for Education 
รุ่น Teaching and Learning ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการ 
2. โครงการอบรม Google for Education 
รุ่น Teaching and Learning ส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

- วิทยากรจาก
บริษัท The         
S Curve 

 
- วิทยากรจาก
บริษัท The        
S Curve 

ด าเนินการแล้ว 

๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

โครงการอบรมการป้องกันภัยคุกคามด้าน
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
 

อโณทัย,ลลิสา ด าเนินการแล้ว 

มิถุนายน ๒๕๖๕ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้า
รับการสอบ Google Certified Educator 
ระดับ ๑ 

อโณทัย,ลลิสา อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๕ 

โครงการอบรมการใช้งานระบบตรวจความ
ซ้ าซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
(Turnitin) กลุ่ม Instructor 

รุจิโรจน,ลลสิา อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 

 ๔.๔ รายงานการปรับลดเงินนอกงบประมาณจ าแนกตามกิจกรรมและหมวดรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒ รายการ 

 นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า กองนโยบายและแผนได้
ด าเนินการทบทวนประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ที่ผ่านมานั้น ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาทบทวน/ปรับปรุง (ลด) งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีกองนโยบายและ
แผน ตามรายการดังตอ่นี้ 

 ๑. ตามบันทึกข้อความที่เลขที่ กผ./ ๓๘๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายของโครงการหรือกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลค่าใช้จ่ายงบประมาณติดลบ ภาคปกติ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                      
จ านวน ๗๙๐,๘๙๖.๔๐ บาท ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาทบทวน/ปรับปรุง (ลด) 
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจ านวนเงิน ๗๙๐,๘๙๖.๔๐ บาท 

 ๒. ตามบันทึกข้อความเลขที่ กผ./ ๔๒๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งผล
ทบทวนประมาณการงบประมาณรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองนโยบายและ
แผนจึงขอแจ้งผลประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ของหน่วยงานของท่าน มีดังนี้ 
 

จ านวนประมาณการงบประมาณรายจ่าย 
ภาค ต้นปี ทบทวน ปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) 

ปกต ิ ๓๕,๑๔๒,๗๐๐ ๒๘,๖๖๐,๕๘๐ - ๖,๔๘๒,๑๒๐ 
พิเศษ ๑๒,๐๕๓,๗๓๐ ๑๑,๕๐๐,๘๔๐ - ๕๕๒,๘๙๐ 

   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาทบทวน/ปรับปรุง (ลด) 
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   งบประมาณ ภาคปกติ เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๐๒,๓๐๖.๐๐ บาท 

   งบประมาณ ภาคพิเศษ เป็นจ านวนเงิน ๕๕๒,๘๙๐.๐๐ บาท 
จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: นางสาววาสนา  แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
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..............................................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ) 



๒๗ 
 

 

 ๔.๕ การของบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ 

 นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ตามที่ปฏิทินการด าเนินงาน
ของกองนโยบายและแผน ก าหนดให้การตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น 

 ดังนั้น ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เตรียม
ข้อมูลการของบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มตารางการของบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ โดยแบบฟอร์มจะประกอบไปด้วย 

 Sheet ที่ ๑ แบบฟอร์มตารางการของบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 Sheet ที่ ๒ ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตารางการของบประมาณของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 Sheet ที่ ๓ งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: นางสาววาสนา  แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
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๒๘ 
 

 

 ๔.๖ การจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

 นางสาวกฤษณา  อยู่พวง รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิทยพัฒนา แจ้งว่า ตามที่ศูนย์วิทยบริการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการศึกษาและคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจัดซื้อน ามา
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้น ได้ด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว โดยได้เลือกจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ Hibrary 
โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของฝ่ายพัฒนาทรัพยากร จ านวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ของ Hibrary สามารถใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชันและใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ โดยเป็นการซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งาน
เป็นระยะเวลา ๑ ปี (๒๕ พ.ค.๒๕๖๕ – ๒๔ พ.ค.๒๕๖๖ ) สามารถใช้งานได้ ๕,๐๐๐ User มีสิทธิ์ใช้หนังสือจ านวน 
๕๓๐ สิทธิ์ หนังสือ ๔๗๕ ชื่อเรื่อง และสิทธิ์ในการใช้หนังสือพิมพ์และวารสาร ๙ สิทธิ์ เป็นหนังสือพิมพ์ ๒ ชื่อเรื่อง 
วารสาร ๗ ชื่อเรื่อง (รายการตามเอกสารแนบ) และได้ด าเนินการจัดท าLinkเข้าใช้งานไว้บนเว็บไซด์ของห้องสมุด และ
ได้ท าการประชาสัมพันธ์การใช้งานผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของศูนย์วิทยบริการแล้ว จึงขอรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: นางสาวกฤษณา  อยู่พวง รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิทยพัฒนา 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
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๔๙ 
 

 

 ๔.๗ รายงานความคืบหน้าการจัดท าหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทาในโครงการห้องสมุดมนุษย์ 
(Human Library) 

 ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงนามเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนั้น และจะต้องจัดกิจกรรม
เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ ทั้งนี้ศูนย์วิทยบริการได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน
โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัมภาษาณ์หนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๑๒-๑๔ ดังนี้ 

 
วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องหนังสือ วิทยากร 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ณ ศูนย์วิทยบริการ 

เล่มที่ ๑๒ 
ข้าราชการจิตอาสาท าดีเพ่ือ

สังคมและประชาชน 

นายกุลวัฒน อิมะไชย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การพิเศษ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคคล กอง
บริหารงานบุคคล ศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

เล่มที่ ๑๓ นายสุชล สุขเกษม 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสารภี 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ณ ศูย์วิทยบริการ 

เล่มที่ ๑๔ นายสหรัฐ ลักษณะสุต 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียน
อ่างศิลาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: ว่าที ่ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี  หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
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๕๐ 
 

 

 ๔.๘ รายงานความคืบหน้าโครงการจัดท าวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีนโยบายจัดท าวารสารประจ าหน่วยงาน วารสารชื่อเรื่อง 
“วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี: Journal of Academic and Information Technology (JAIT) ก าหนด
ออกปีละ ๒ ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม จึงเป็นภารกิจส าคัญของหน่วยงานเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยสู่สังคม ตามเกณฑ์คุณภาพ
วารสารไทยของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI และวารสารได้อยู่ในฐาน google scholar เรียบร้อยแล้วนั้น
ส าหรับการด าเนินงานจัดท าวารสารประจ าปี ๒๕๖๕ ได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของจัดท าโดยรับเฉพาะ
บทความทางด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
เทคโนโลยี หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยวัตถุประสงค์ของวารสารมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. เพ่ือส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา 
บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วม
สมัย 

 ๒. เพ่ือเป็นสื่อในการน าเสนอและเผยแพร่ทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา 
บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้มีการปรับการ
ประเมินบทความจากเดิม จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๒ ท่านต่อหนึ่งบทความ ส าหรับในปี 
๒๕๖๕ จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๓ ท่านต่อหนึ่งบทความ เพ่ือให้บทความมีคุณภาพมากขึ้น 

 ส าหรับบทความประจ าวารสารปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ซึ่งมีบทความที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ ๖ บทความเรียบร้อยแล้ว และจะเผยแพร่ตามก าหนดออก
ของวารสารภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ต่อไป จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: ว่าที ่ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี  หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
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๕๑ 
 

 

 ๔.๙ รายงานรอบ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๕) และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๕) 

 

 

 

 

 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า รายงาน
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
พฤษภาคม ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ านวน ๑๓ ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายระดับหน่วยงานเจ้าภาพจ านวน ๒ 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ๑) ตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล  (๙) และ๒) ตัวชี้วัด
ที่ ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๐๐ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุตาม
ตัวชี้วัด จ านวน  ๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ และ และตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๕ ตัวชี้วัด       
คิดเป็นร้อยละ ๔๖ และในการนี้ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จึงขอติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (พฤษภาคม ๒๕๖๕) ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
รายงานภายในวันที่  ๒๐ ของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕   ส าหรับตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ๑.๗.๑ ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (๘) 

 ๑.๘.๑ ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
สิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ๑.๘.๒ ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙) 

 ๓.๖.๒ ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  หมายเหตุ*** ส าหรับตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการและผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย รอบ ๘-๑๒ 
เดือน(มิถุนายน-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ) 
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 ตัวชี้วัดที่ ๑.๗.๑ ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย(๗)
ตามที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและลดขั้นตอนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๙๐ และได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย (แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่บุคลากร
ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของ 
หน่วยงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
รายละเอียดดังนี้ 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
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ตัวชี้วัดที่ ๑.๘.๑ ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รอบ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- พฤษภาคม ๒๕๖๕) จากการรายงาน
ของส านักงานผู้อ านวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งว่าไม่มีข้อร้องเรียนจากช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ   และขอติดตามรอบ ๘ เดือน (พฤษภาคม 
๒๕๖๕) ว่าทั้ง ๒ ศูนย์ และส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้อร้องเรียนหรือไม่ จึง
ขอให้หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งรายงานต่อที่ประชุม ดังกล่าว 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๘.๒ ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเม่ือเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา 

  การด าเนินการในรอบ ๑- ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- พฤษภาคม ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยประกาศนโยบาย และขอให้บุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน          
สุนันทา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงก าหนดมาตรการประหยัด
พลังงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติของบุคลากร จึงขอรายงานต่อ คณะกรรมการ
บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
..............................................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ)
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 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

 
 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 1 2 3 4 5
ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน คะแนนเฉล่ีย

ถ่วงน  าหนัก
ผลการด าเนินงาน คะแนน คะแนนเฉล่ียถ่วง

น  าหนัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 11.25 4.0489 2.8680

1.5.2 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวชิำกำรท่ีเข้ำสู่

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

คน 13.16 1 1.45 1 - - - - 1 11 5.0000 0.3519 4 5.0000 0.3519 100.00 ใช้ผลกำรยืนยันจำกหน่วยงำนเจำ้ภำพ

1.5.3 ร้อยละของบุคลำกรท่ีผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน

ภำษำอังกฤษของมหำวทิยำลัย

ร้อยละ 89.74 72.00 1.45 4.00 56.00 60.00 64.00 68.00 72.00 100.00 5.0000 0.3519 100.00 5.0000 0.3519 100.00 ใช้ผลยืนยันจำกหน่วยงำนเจำ้ภำพ

1.6 มหำวทิยำลัยผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ : ITA

1.6.1 ร้อยละกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ผ่ำน

หน้ำเวบ็ไซต์ของหน่วยงำน

ร้อยละ 91.46 100.00 1.45 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 5.0000 0.3519 88.37 2.6740 0.1882 88.37 -

1.7 บุคลำกรทุกระดับรับรู้

และมส่ีวนร่วมในกำร

ขับเคล่ือนมหำวทิยำลัยตำม

ทิศทำงท่ีก ำหนดไว้

1.7.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดทิศ

ทำงกำรพัฒนำมหำวทิยำลัย (7)

ร้อยละ 91.66 100.00 2.00 20.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 100.00 5.0000 0.4854 50.00 2.5000 0.2427 50.00 ผลประเมินตรงกัน

1.8.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรข้อร้องเรียน

เก่ียวกับอำคำรสถำนท่ี ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวกตำมพันธกิจของมหำวทิยำลัย

ร้อยละ 13.16 90.00 1.45 10.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 75.00 3.0000 0.2112 87.50 4.7500 0.3343 97.22 0

1.8.2 ร้อยละของกำรประหยัดงบประมำณจำกกำร

ใช้ไฟฟ้ำและน้ ำเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ

ร้อยละ 28.57 5.00 5.00

ระดับหน่วยงาน (กรณีหน่วยงานท่ีไม่

มเิตอร์ของตัวเอง)

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรมำตรกำร

ประหยัดพลังงำน

ร้อยละ 100.00 1.45 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 66.00 1.0000 0.0704 0.00 0.0000 0.0000 0.00 -

1.8.3 จ ำนวนระบบบริหำรจัดกำรส ำหรับ

มหำวทิยำลัยดิจทัิล (8)

ระบบ 2 2.00 1 - - - 1 2 1.00 4.0000 0.3883 N/A 1.0000 0.0971 N/A ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนพบวำ่มี 1 ระบบ คือ Digital Transcript ท่ีด ำเนินกำรเสร็จ

เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน2.00 5.0000 5.0000

2.1 (2.6) ส ำนักวทิยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถ

บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้

ในกำรปฏิบัติตำมภำรกิจ

2.6.1 เงินรำยได้จำกกำรบริกำรวชิำกำร เป็นท่ี

ปรึกษำ (10)

บำท  -  - -          500,000 2 100,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 25190675.00 5.0000 0.4854 24956500.00 5.0000 0.4854 100.00 ใช้ผลยืนยันจำกหน่วยงำนเจำ้ภำพ

ผลการยืนยัน ร้อยละ
ความก้าวหน้า

หมายเหตุ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 8 เดือน)

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมาย น้ าหนัก

ช่วงปรับ

เกณฑ์การ

ให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินตนเอง

1.5 บุคลำกรมีคุณภำพสูง ท้ัง

ควำมรู้ ทักษะและทัศนคติใน

กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.8 มหำวทิยำลัยมีกำรบริหำร

จัดกำรอำคำรสถำนท่ี และส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวกท่ีรองรับ

กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจได้

อย่ำงครบถ้วนและเกิดควำม

ประหยัดงบประมำณ รวมถึงมี

การบริหารจัดการดัวย

ระบบดิจิทัล
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 6.35 4.0866 3.5883

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชำติและ

นำนำชำติ

3.1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดอันดับ

มหำวทิยำลัย (12)

ร้อยละ 100.00 80.00 2.00 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.71 5.0000 0.4854 71.43 4.1430 0.4022 89.29 -

3.2 เครือข่ายมส่ีวนร่วมใน

กำรพัฒนำและเกิด

ควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับ

มหำวทิยำลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ำยท่ีมีผลผลิตร่วมกันและ

เป็นประโยชน์ต่อมหำวทิยำลัย

ร้อยละ 100.00 90.00 1.45 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 100.00 5.0000 0.3519 100.00 5.0000 0.3519 100.00 0

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ำยควำมร่วมมือในประเทศ

ท่ีมีกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ 100.00 1.45 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 5.0000 0.3519 100.00 5.0000 0.3519 100.00 0

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงควำมร่วมมือในประเทศท่ีมี

กำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเน่ือง

ร้อยละ 80.00 1.45 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 N/A 1.0000 0.0704 0.00 0.0000 0.0000 0.00 ส ำนักวทิยบรกำรด ำเนินกำรในไตรมำสท่ี 3 โครงกำรห้องสมุดมนุษย์

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ 1.00 1.0000 1.0000

3.1 (3.1) ส ำนักวทิยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชำติและ

นำนำชำติ

3.1.1 (S) ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม

แนวทำงตัวช้ีวดั ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนกำรจัด

อันดับมหำวทิยำลัย

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

100.00 5 1.00 1 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0485 N/A 1.0000 0.0485 N/A อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรตลอดปีงบประมำณ

หมำยเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวดัท่ีส ำคัญ   20.60 4.0049 3.2063

3.3 (3.6) ส ำนักวทิยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศมี

กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม

ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยใน

ประเทศและท้องถ่ิน    



๕๖ 
 

 

 



๕๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 

 ๔.๑๐ รายงานผลความก้าวหน้า ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
พฤษภาคม ๒๕๖๕) และติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๕) ระดับหน่วยงานเจ้าภาพจ านวน ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ๑.๘.๓ จ านวน
ระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙) ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า ตามที่ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙) ให้กับทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

-  แผนพัฒนาระบบ Payment Online (ระบบการจ่ายค่าเทอม และบริการด้านการศึกษา
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการด าเนินงานตามแผน พัฒนาระบบการรับช าระเงินต่างๆ  
Payment Online ผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และ QR Code (SmartPay) อยู่ระหว่างด าเนินการ 

-  แผนพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับระบบ
การจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล)  

ในรอบ ๘ เดือน (พฤษภาคม ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับ Digital Transcript ตามแผนด าเนิงานดังนี้ 

๑.๑ แผนการด าเนินงานโครงการ  
๑.๒ แผนการด าเนินงานพัฒนาระบบ  
๑.๓ แผนการทดสอบ 
๑.๔ แผนการอบรมผู้ใช้งาน 
 ในรอบ ๘ เดือน (ต.ค.๖๔- พ.ค.๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินงานตาม

แผนเรียบร้อย 
 

  
  
ตัวช้ีวัด ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย  
 

 

 

    
 



๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ในรอบ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนสนเทศ ด าเนินการระดับหน่วยงาน จ านวน ๗ ตัวชีว้ัด บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน ๖ ตัวชี้วัด และเหลืออีก ๑ 
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ จ านวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงาน (Webometrics) 
   ส าหรับผลการด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัยในรอบ ๑-๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม 
๒๕๖๕)  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด (กิจกรรมย่อย) ระดับคะแนน N/A (ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ) บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน ๕  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๖ และตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๔  (ตามเอกสารแนบ) และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้รายงานผ่านผู้บริหารหน่วยงานทุกคณะ วิทยาลัย ศูนย์ส านักฯ สถาบันฯ หน่วยตรวจสอบภายในและโรงเรียนสาธิต 
ตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดันมหาวิทยาลัย ทุกเดือนและมีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานกับ
หน่วยงานที่รับมอบหมายตัวชี้วัดทุกเดือน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
..............................................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ)



๖๐ 
 

 

  รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๗ เดือน (เมษายน  ๒๕๖๕) ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (8) 
 

 
 
ด าเนินการระบบเชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับระบบการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล) 



๖๑ 
 

 

  รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๘ เดือน (พฤษภาคม  ๒๕๖๕) ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ  
ตัวช้ีวัด ๓.๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  ด้านที่ ๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 

 
 



๖๒ 
 

 



๖๓ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 ๕.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ 
๓ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

 นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณท่ีได้จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 งบประมาณท่ีได้จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจ านวน ๓๗,๒๒๕,๒๘๐ บาท 

 มีการปรับเพ่ิมเงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑ เป็นจ านวน ๙,๙๗๑,๑๕๐ บาท 

 โอนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท 

 มีการปรับ (ลด) เงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑ เป็นจ านวน ๗๙๐,๘๙๖.๔๐ 
บาท 

 มีการปรับ (ลด) เงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ครั้งที่ ๒ เป็นจ านวน ๑,๕๕๕,๑๙๖ บาท
จึงเหลืองบประมาณท่ีได้บริหาร เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๔๔,๕๙๔,๓๓๗.๖๐ บาท 

 ดังนั้น ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้ติดตามและให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศรายงานผลการใช้จ่ายและผลการปฏิบัติงานเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๕) ให้กับมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ดังนั้น ฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารส านักฯ พิจารณาผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 น าเสนอโดย: นางสาววาสนา  แสงพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือพิจารณา 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
...............................................................................................…………....................……………… (เอกสารแนบท้ายวาระ) 



๖๔ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
...............................................................................................…………....................……………… (เอกสารแนบท้ายวาระ) 

 

เลิกประชุมเวลา  ..................................... น. 

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕   


